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EESTI KEELE AINEKAVA 

2. KLASS 

 
1. ÕPPE- EESMÄRGID: 

 

Eesti keele  õpetamisega taotletakse, et õpilane 

1) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja kirjas 

sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid;  

2) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga; 

3) oskab sihipäraselt vaadelda ja nähtut kirjeldada ning märkab erinevusi ja sarnasusi; 

4) kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda; 

5) jutustab endast ja lähiümbruses toimunust; 

6) kuulab mõtestatult eakohast teksti;  

7) loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt ja õigesti ning saab sellest aru, mõistab lihtsat 

plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti; 

8) loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust; 

9) kirjutab õpitud keelendite piires õigesti; 

10) jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade või kava abil; 

11) töötab tekstiga õpetaja juhiste alusel. 

 

 

2. ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU:  

 

2.1.Suuline keelekasutus  

Õpitulemused 
Õpilane: 

 vastab küsimustele, kasutades sobivalt täislauseid ja lühivastuseid; 

 annab küsimustele toetudes arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, 

filmi ja teatrietenduse sisu;   

 avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta, märkab erinevusi ja sarnasusi ning 

kirjeldab neid; 

 leiab väljendumiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu; 

 oskab suhtlusolukordades küsida, paluda, selgitada, keelduda, vabandust paluda, 

tänada; 

 mõtleb loole alguse ja lõpu; 

 esitab peast luuletuse või lühiteksti. 

 

Õppesisu 

Helide ja häälte ning häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas). Hääliku pikkuse 

eristamine. Täis- ja kaashäälikud. Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Tempo, hääletugevuse 

ja intonatsiooni esiletoomine ettelugemisel, dramatiseeringus jm esituses. 

Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase 

ettelugemise kuulamine. Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine. 

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine.  

Kuuldud jutu (muinasjutt, lühijutt lapse elust jne) ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, 

hinnangud tegelastele ning nende ütlustele. 



Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse harjutamine, hääle tugevuse kohandamine 

vastavalt olukorrale. Selge häälduse jälgimine teksti esitades. 

Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik 

suhtlemisel. Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid. 

Sõnavara arendamine: sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara 

laiendamine, lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine. Eri teemadel vestlemine 

sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. 

Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste esitamine ning neile vastamine. Jutustamine 

kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema põhjal. Aheljutustamine.  

Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas 

(mõtestatud) peast esitamine. 

Enese ja teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. Arutlemine paaris ja 

rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste seisukohtade 

otsimine, kaaslaste arvamuse küsimine. 

 

2.2. Lugemine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) loeb nii häälega kui ka endamisi ladusalt ja teksti mõistes; 

2) loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;  

3) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel; 

4) vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta; 

5) eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku ja keeldu; 

6) tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna ja kirja; 

7) mõistab tabeleid, diagramme; 

8) on lugenud läbi vähemalt 5 eesti ja väliskirjaniku teost, kõneleb loetud raamatutest; 

9) teab nimetada mõnd lastekirjanikku. 

 

Õppesisu 

Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. 

Trükitähtede tundmaõppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete lugemine. Silpidest 

sõnade moodustamine. Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, 

ladusus, pausid, intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu 

juhitakse jm). Lugemistehniliselt raskete sõnade ning sõnaühendite lugema õppimine. Oma ja 

õpetaja käekirjalise teksti lugemine tahvlilt ja vihikust. 

Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, 

tööjuhend, raamatu sisukord jne) lugemine. Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid jne), kaartide ja tabelite lugemine õppekirjanduses, lasteraamatutes 

ning lasteajakirjanduses. 

Sõna, lause ja teksti sisu mõistmine. Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. 

Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide ja üksiksõnade järgi. 

Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetu põhjal teemakohastele 

küsimustele vastamine. 

Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. 



Töö tekstiga: õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade 

leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine. 

Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine. 

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid arvestades. 

Loetud raamatust jutustamine ning loetule emotsionaalse hinnangu andmine. Vajaliku 

raamatu leidmine õpetaja abiga ja iseseisvalt. 

Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri. 

Tarbe- ja teabetekst: teade, tööjuhend, saatekava, sõnastik, sisukord, õpikutekst, teatmeteose 

tekst, ajalehe- ja ajakirja- ning muu meediatekst. 

Teksti ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu, lõpetus). 

Ilukirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, 

kahekõne, näidend, sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna. 

 

Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks valitakse 

eesti ja väliskirjanike loomingust, lähtudes vajadusest õpilaste keelekasutust rikastada ja 

kultuuritraditsioone edasi anda ning arvestades järgmisi teemavaldkondi. 

Väärtused ja kõlblus. Ausus. Erinevus teistest. Minu hobid ja huvid. Minu tervis. Rikkus ja 

vaesus. Käitumine ja selle tagajärg  

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Üksteisest hoolimine ja teiste aitamine. Sõbrad ja 

sõpruse hoidmine. Sallivus 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Kodukoha elu ja pärimused. Kultuuride 

mitmekesisus muinasjuttude ainetel 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Võlumaailm 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Loodus minu ümber. Loomalood 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu kodumaa. Tavad ja pühad  

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Arvuti/teler kui silmaringi avardaja  

 

 

2.3. Kirjutamine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;  

2) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti maha, paigutab teksti korrektselt paberile ning 

vormistab vihiku/õpilaspäeviku nõuetekohaselt;  

3) eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset;  

4) eristab lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja suluta kaashäälikuid; 

5) märgib kirjas õigesti häälikuid ja kaashäälikuühendit, käänd- ja pöördsõnade õpitud 

lõppe ning tunnuseid;  

6) kirjutab õigesti õpitud asesõnu; 

7) kirjutab õige sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; 

8) kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud 

kohanimed; 

9) piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;  

10) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ning kontrollib kirjutatut näidise põhjal 

(30–40 sõna); 



11) teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab lihtsaid 

loendeid tähestikjärjestuses. 

 

Õppesisu 

Kirja eelharjutused. Joonistähtede kirjutamine. Väikeste ja suurte kirjatähtede õppimine, 

õiged tähekujud ning seosed, ühtlane kirjarida. Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse 

kirjutamine. Töö vormistamine, puhtus, käekirja loetavus ning kuupäeva kirjutamine. Teksti 

ärakiri tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku järgi. Oma kirjavea 

parandamine. Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise 

järgi: kutse, õnnitlus. 

Sõna ja lause  kirjutamine. Lausete moodustamine, laiendamine ja sidumine tekstiks. Jutu 

kirjutamine pildi täiendusena (pildiallkiri, tegelaskõne jne). Loovtöö kirjutamine (vabajutt, 

jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava abil, fantaasialugu). Jutu ülesehitus: 

alustus, sisu, lõpetus. Jutule alguse ja lõpu kirjutamine.  

Häälik, silp, sõna, lause, tekst. Täis- ja kaashäälikud. Tähed ja tähestik, tähestikjärjestus. 

Hääliku pikkuse ning häälikuühendi märkimine kirjas. Tähtede i ja j õigekiri (v.a võõrsõnad 

ning tegijanimi); h-täht sõna alguses; sulghäälik oma- ja võõrsõnade alguses; k, p, t s- ja h-

tähe  kõrval. Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes ning tuntumates 

kohanimedes. Väike algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade ja ilmakaarte nimetuses. 

Silbitamise ja poolitamise alused. Liitsõna. 

Nimi-, omadus- ja tegusõna. Ainsus ja mitmus. Sõnavormide moodustamine küsimuste alusel. 

Mitmuse nimetava ning sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpu 

õigekirjutus. Olevik ja minevik. Pöördelõppude ja da-vormi õigekirjutus. Erandliku 

õigekirjaga ase- ja küsisõnad (ma, sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus). 

Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid. Koma loetelus. Koma et, sest, aga, 

kuid, siis puhul. Sidesõnad, mis ei nõua koma. 

Sõnavara. Lähedase ja vastandtähendusega sõna. 

 

 

 

3 . LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja. Keele valdamine kõnes ja kirjas on 

inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. 

Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeainetes.  

Ainevaldkonna õppeainetes omandavad õpilased keele- ja kirjandusteadmisi ning saavad 

lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb 

õpilasest põhikooli lõpuks teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja.  

Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse ning 

kommunikatiivsete oskuste arengut,  kuid ka tema identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist 

ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.   

1.– 4. klassis arendatakse eesti keele õppes kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine, kuulamine, 

lugemine, kirjutamine) ja õigekeelsust. Osaoskusi ja õigekeelsust arendatakse nii teabe- ja 

tarbetekstide kui ka ilukirjandustekstide lugemise,jutustamiseja kirjutamise kaudu. 

 

Lõimingut toetab elementaarsete õigekirjanõuete järgimine teiste ainevaldkondade tundides. 



Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse 

matemaatilise kirjaoskuse omandamist.  

Loodusained. Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head lugemisoskust 

ja tööd tekstiga. Kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja 

kinnistatakse keele- ja kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe- ning ilukirjanduses 

aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning 

teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja 

kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi emotsionaalset mõju lugejale.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste 

valides ja käsitledes peetakse silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; 

suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja 

rahvussuhted.  

Kunstiained. Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. 

Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti 

väljendusvahendite eripära mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu 

muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest 

väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja 

esitus. 

Kehaline kasvatus. Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. 

Plakateid ja esitlusi koostades kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes 

propageeritakse tervislikku eluviisi ning dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi 

mängida mitmesuguseid elulisi olukordi.  

 

4. LÄBIVAD TEEMAD 

 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste 

suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust 

kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku 

sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 

ning õpilast suunatakse  kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu 

planeerimisel.  

4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG. TERVIS JA OHUTUS 

Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike 

arutluste kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, 

vastutustundlikeks ning tervist ja turvalisust väärtustavateks inimesteks.   

4.3.KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile 

lahendusi otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. 

4.4. KULTUURILINE IDENTITEET 

Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, 

teadmine oma juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu  murre). 

Emakeele ja kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, 

teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus 

inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

4.4 TEABEKESKKOND 



 Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine 

on nii keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

4.5.TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi 

suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.  

4.6. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes 

ning nende põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks 

isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstide 

analüüsi abil kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.  

 

3. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 E.Jundas, R. Kippak, K. Kumberg, S. Põder. ,,Ilus emakeel.” 2.klassi eesti keele õpik 

1.ja 2.osa. Koolibri  

 E.Jundas, R. Kippak, K. Kumberg, S. Põder. ,,Ilus emakeel.” 2.klassi eesti keele 

töövihik 1.ja 2.osa. Koolibri 2013 

* T. Puik. ,,Õigekirjaõpik“ 1.-3.klass, Koolibri 1997 

 * T. Puik. ,,Õigekirjatöövihik“ Koolbri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INIMESEÕPETUSE AINEKAVA 

2. KLASS 

 
1. ÕPPE-  JA KASVATUSEESMÄRGID: 

 

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning 

sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 

valdkondades: 

1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 

2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 

3) tervis ja tervislik eluviis; 

4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 

5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 

 

 

2. ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU 

 

ÕPITULEMUSED ÕPPESISU 

2.1. Mina 

1. Kirjeldab oma välimust, huvisid ja tegevusi, mida 

talle meeldib teha. 

2. Eristab mehi ja naisi. 

3. Nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb 

teistest. 

 

Mina. Minu erinevused ja 

sarnasused teiste inimestega 

1. Väärtustab iseennast ja teisi. 

2. Mõistab viisaka käitumise vajalikkust. 

Iga inimese väärtus.  

Viisakas käitumine.  

2.2 Mina ja tervis 

1. Kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda. 

2. Eristab nakkuslikke ja mittenakkuslikke haigusi. 

3. Saab aru, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse 

haige, ning teab, et ravimid võivad olla inimese 

tervisele ohtlikud. 

 

Tervis. Terve ja haige inimene. 

Ravimid.  

1. Kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, 

uni ja puhkus ning liikumine ja sport. 

2. Teab, et liikumine, puhkus ja tervislik toitumine on 

tähtsad seoses tervisliku eluviisiga. 

Tervislik eluviis: mitmekesine 

toit, piisav uni ja puhkus ning 

liikumine ja sport.  

1. Demonstreerib lihtsamaid esmaabivõtteid. 

2. Teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

Abi saamise võimalused. 

Esmaabi.  

2.3. Mina ja minu pere 

1. Väärtustab oma kodu. 

2. Jutustab oma pere traditsioonidest. 

 

Kodu. Koduarmastus. 

Kodu traditsioonid.  

1. Kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja 

sarnanevad. 

2. Väärtustab oma peret. 

Perekond. Erinevad pered.  

 

Selgitab lähemaid sugulussuhteid. Vanavanemad ja teised sugulased 

1. Kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus. 

2. Kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada 

pereliikmeid kodustes töödes. 

3. Väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres. 

Pereliikmete tegevus ja rollid. 

Kodused tööd. 

Abivalmidus, kohuse-  ja  

vastutustunne 



4. Teab oma kohustusi peres. 

Teab inimeste erinevaid töid jatöökohti. Vanemate ja teiste inimeste töö 

Oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult. Koduümbrus. Naabrid ja 

naabruskond 

Kirjeldab ohtlikke olukordi ning seda, kuidas seal 

käituda. 

Võõras ümbrus ja võõraga 

kaasaminek 

Kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja 

koduümbruses ning valib ohutu tees sihtpunkti.  

Ohud kodus ja koduümbruses 

2.4. Mina: aeg ja asjad 

1. Eristab aja kulgu ja seisu. 

2. Planeerib oma päevakava. 

3. Kirjeldab, kuidas sisustada vaba aega. 

4. Väärtustab tegevusi, mis on positiivsete tunnete 

tekkimise allikaks. 

 

Aeg. Aja planeerimine. 

Oma tegevuse kavandamine. 

Täpsus, lubadused, vastutus 

1. Oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et 

võõrast asja ei tohi loata võtta. 

2. Selgitab asjade väärtust. 

3. Väärtustab ausust asjade jagamisel. 

Minu oma, tema oma, meie oma. 

Asja väärtus ja hind.  

Asjade väärtus teiste väärtuste 

seas 

2.5. Mina ja kodumaa 

1. Tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi. 

2. Oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna,  

sünnipäeva ja presidenti. 

3. Leiab Euroopa kaardilt Eesti. 

4. Leiab kodukoha Eesti kaardilt. 

5. Tunneb ära kodukoha sümboolika. 

6. Nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku. 

 

Eesti – minu kodumaa. 

Kodukoht 

Kirjeldab mardi- ja kadripäeva, jõulude ning 

lihavõttepühade rahvakombeid. 

Rahvakalendri tähtpäevad 

Väärtustab Eestit, oma kodumaad. Eesti rikkus 

 

 

 

3. LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Emakeel. Kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 

kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste. Õpilasi juhitakse kasutama kohaseid 

keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima õigekeelsusnõudeid. 

Tähtsustatakse teksti kriitilise analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe hankimist, selle 

kriitilist hindamist, tööde vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. Sotsiaalainete 

õppimise kaudu täiendatakse õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. 

Õpilasi suunatakse märkama oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ning neist lugu 

pidama.  

Matemaatika. Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, 

raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, 

diagrammid); oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, 

lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, 

põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, 

kultuurilist ja personaalset tähendust. 



Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju 

inimühiskonna arengule, keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning jätkusuutliku ja 

vastutustundliku eluviisi väärtustamist.  

Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 

rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt 

ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid 

eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid, 

iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri 

ning loomingulist eneseväljendusoskust. 

Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse sallivat suhtumist kaaslastesse ning 

koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides. 

 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI  PLANEERIMINE 

Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja 

hoiakute omandamisele. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, mida on õpilasele vaja 

tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid, erialasid 

ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest 

ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid 

otsuseid. 

4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG 

Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja 

keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

4.3. KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning 

kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi 

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda 

käsitlevate otsuste tegemisse.  

4.4.KULTUURILINE IDENTITEET 

Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste 

mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on 

ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii 

ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, 

professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

4.5. TEABEKESKKOND 

Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat 

infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles toimida olenevalt oma 

eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast. 

4.6. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 

töökeskkonnas. 



4.7. TERVIS JA OHUTUS 

Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda.  

4.8. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

 Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja 

ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää 

ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.  

 

 

5. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

* R.Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Peetris. ,,Mina ja maailm“ 2.klassi inimeseõpetuse  

tööraamat. Koolibri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

2. KLASS 

 
1. ÕPPE- EESMÄRGID: 

 

Kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide 

väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud 

teadmisi ja tehnikaid; 

2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 

3) seostab omavahel kunsti ning kultuuri; teadvustab kultuurilist mitmekesisust. 

 

2. ÕPITULEMUSED ja ÕPPESISU 

 

ÕPITULEMUSED ÕPPESISU 

Uurimine,  avastamine, ideede arendamine 

Piltjutustused: joonistus, maal, illustratsioon, 

koomiks, fotoseeria, animatsioon. 

 

ÜMBRUS 

Puude, mägede, pilvede jne kujutamine mitmel 

erineval moel. 

ASJAD 

Eseme tähtsamad tunnused.  

INIMENE 

Algsed proportsioonireeglid.  

GEOMEETRIA 

Geomeetrilistest kujunditest pilt. 

Pildiline ja ruumiline väljendus 

 

MÄRK 

Liiklusmärkide keel  

 

KIRI 

Dekoratiivkiri kingipakil vms. 

Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine 

digitaalsete vahenditega töötades. 

 

Disain ja keskkond 

Situatsiooni kirjeldav lähteülesanne. 

Ideede selgitamine, vormistamine 

jooniste ja makettidena. 

Disaini roll igapäevaelus: trükised, 

tarbevormid, ruumid, hooned, 

keskkond jne. 

 Vormi ja funktsiooni seos. 

Meedia ja kommunikatsioon 

Piltjutustuste kujundamine (nt foto sidumine 

joonistuste ja tekstiga).  

e-kaart. 

Meediad kodus ja koolis. 

Pildilise jutustuse vormid ja vahendid 

(illustratsioon, koomiks, reklaam, 

animatsioon, foto, video). 

Kunstikultuur 

EESTI JA MAAILM 

Lossid, kindlused ja mõisahooned.   

RAHVAKUNST 

Talu ja taluriistad. 

 

Vana ja uue võrdlemine. Eesti 

kultuuripärandi tähtteosed.  

Muuseumide ja näituste külastamine, 

kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes 

osalemine.  

Materjalid, tehnikad 

MAAL 

Näpuvärvid , guašš,  tempera,   pastell … 

 

Kunstitehnikate ja töövõtete 

loominguline rakendamine.  

  Materjalide, töövahendite ja töökoha 

otstarbekas ning teisi arvestav 



SKULPTUUR 

Seisvad figuurid materjali lisamisega.  

GRAAFIKA 

Monotüüpia jt erinevad tõmmised.  

 

Kasutamine.  

Katsetab julgelt ja tunneb sellest 

rõõmu. 

On iseseisev, kuid valmis ka koostööks. 

Valib ise sobivaima kujutusviisi. 

Katsetab kõiki tehnikaid. 

Tunneb kodukoha kultuuriobjekte. 

Taipab eseme vormi ja funktsiooni 

seost. 

Käitub endale ja teistele ohutult 

visuaalses ja virtuaalses maailmas. 

 

3.  LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Kunstivaldkonna õppeainetes toetutakse teistes õppeainetes omandatud teadmistele, samas 

süvendatakse ja visualiseeritakse neid teadmisi 

Emakeel. Arendatakse suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset 

lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust ja vaadeldakse eri ajastute ning kultuuride 

lugusid muusikas ja kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis. 

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, 

struktuur, sümbolid ja meetodid), samuti matemaatiliste sümbolite, kujundite ning mõistete 

tundmist. 

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja 

värvide omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning eri kultuuride 

kommete ja pärimustega, kunsti ning kultuuri rolli ja muutumist ajaloo eri etappidel. 

Tehnoloogia. Arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid 

kavandada ja praktikas ellu viia (loomisprotsess, tehnoloogiad ja tehnikad). 

Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja 

koordinatsiooni. 

 
4. LÄBIVAD TEEMAD 

Kunstiaineid on võimalik seostada kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid 

peetakse silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseade puhul, õpitulemuste ning õppesisu 

kavandamisel lähtutakse kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast. 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

 Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, mis on oluline alus elukestva õppe 

harjumuste ning hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste 

suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Kunst võimaldab õpilastel 

teadvustada oma võimeid ja huvisid, omandada nii ainealaseid kui ka üldisemaid mõtlemis- 

ning tegutsemisstrateegiaid.  

4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG. TEABEKESKKOND 

Need teemad hõlmavad mitmekülgseid oskusi, nagu info leidmine kunsti kohta. Tutvutakse 

andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse probleemidega. 

Teadvustatakse ümbritsevat loodus- või tehiskeskkonda  loomingu allikana ja õpitakse 



keskkonda säästma. Väärtustatakse pärandkultuuri ning rahvuskultuuri jätkusuutlikku arengut. 

Osatakse näha võimalusi taaskasutuseks, analüüsitakse tehiskeskkonna objekte ökoloogilisest, 

esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. 

4.3. KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate 

protsesside kohta ning ideesid katsetama ja ellu viima. 

4.4. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

 Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu  erinevaid oskusi ja vahendeid ning 

leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, 

õpi- ning töökeskkonnas toime tuleva inimese kujunemist. 

4.5. TERVIS JA OHUTUS 

Kunstiainetes teadvustatakse kunstidega tegelemise emotsionaalselt tasakaalustavat mõju. 

Kujutavas kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb 

järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

4.6. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS. KULTUURILINE IDENTITEET 

Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku, Eesti ja maailma kultuuripärandiga, 

teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, pärandkultuuri arenemist tänapäevases 

globaliseeruvas maailmas. Kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede 

ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse 

osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja 

etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusika- ja 

kunstiüritustel. 

 

 

 

5. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 

2.KLASS 

 
1. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID: 

 

Loodusõpetuse õpetamisega  taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest; 

2) oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi; 

3) rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja 

juhendamisel; 

4) omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna seostest; 

5) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes 

ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtes; 

6) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat; 

7) rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 

8) väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 

 

 

2. ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU 

 

 

ÕPITULEMUSED ÕPPESISU 

ORGANISMID JA ELUPAIGAD  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab õpitud maismaaloomi ja -taimi, teab 

loomade ja taimedega seotud ohtusid ning 

looduslikke ohte; 

2) oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha 

levinumaid taime- ja loomaliike; 

3) kasutab õppetekstides leiduvaid 

loodusteaduslikke mõisteid suulises ja 

kirjalikus kõnes;  

4) kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, 

seostab selle elupaiga ja kasvukohaga ning 

toob näiteid nende tähtsusest looduses;   

5) oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi; 

6) teab, et organism hingab, toitub, kasvab, 

paljuneb;  

7) kirjeldab õpitud maismaaloomade 

välisehitust, toitumist ja kasvamist, seostab 

neid elupaigaga;  

8) kirjeldab taimede välisehitust, märkab ja 

kirjeldab taimede arengut; 

9) eristab mets- ja koduloomi; 

10) teab, miks peetakse koduloomi, ja oskab 

nimetada nende vajadusi;  

11) teab koduloomadega seotud ohtusid; 

12) oskab märgata ja kirjeldada koduloomade 

arengut;  

Maismaataimed ja -loomad, 

nende välisehitus ja 

mitmekesisus. Taimede ja 

loomade eluavaldused: 

toitumine ja kasvamine. 

Koduloomad. Veetaimede ja -

loomade erinevus maismaa 

organismidest. 



13) teab õpitud veetaimi ja -loomi; 

14)  teab, et on olemas erinevad elupaigad, et 

erinevatel organismidel on erinevad nõuded 

elukeskkonnale;  

15) teab maismaa- ja veetaimede põhierinevusi; 

16) vaatleb taimi ja loomi erinevates 

elukeskkondades; 

17) suhtub hoolivalt elusolenditesse ja nende  

vajadustesse; 

18) väärtustab veetaimede ja -loomade 

mitmekesisust ja tähtsust looduses; 

19) suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei 

jäta koduloomi hoolitsuseta; 

               20) väärtustab uurimuslikku tegevust. 

INIMENE  

Õpilane 

1) teab kehaosade nimetusi; 

2) näitab ja nimetab kehaosi;  

3) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades 

mõõtmistulemusi;  

4) teab, et toituda tuleb võimalikult 

mitmekesiselt ning regulaarselt ja et väär 

toitumine toob kaasa tervisehäireid;   

5) teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud;  

6) oskab järgida tervisliku toitumise 

põhimõtteid ning hügieeninõudeid; 

7) oskab leida toiduainete pakenditelt talle 

vajalikku teavet; 

8) teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, 

hambaid; 

9) teab, kelle poole tervisemurega pöörduda;  

10) järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha 

puhtuse eest; 

11) oskab näha ohtu tundmatutes esemetes, 

eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke 

tegevusi;   

12) teab, et inimesed elavad erinevates 

elukeskkondades;  

13) toob näiteid, kuidas inimene oma tegevusega 

muudab loodust; 

14) teab, et oma tegevuses tuleb teistega 

arvestada; 

15) tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste 

tervise kahjustamist ning toimib keskkonda 

hoidvalt; 

16) võrdleb inimeste elu maal ja linnas;  

17) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning 

tervist. 

18) väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku 

toitumist ja puhtust;  

Inimene. Välisehitus. Inimese 

toiduvajadused ja tervislik 

toitumine. Hügieen kui tervist 

hoidev tegevus. Inimese 

elukeskkond. 



19) püüab vältida enda ja teiste tervise 

kahjustamist; 

              20) väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi. 

MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE  

Õpilane 

1) teab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga;   

2) viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid praktilisi 

töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;  

3) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi 

korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid; 

    4) mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et 

mõõtmine peab olema täpne 

Kaalumine, pikkuse ja 

temperatuuri mõõtmine. 

ILM  

Õpilane 

1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma; 

2) teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub 

vastavalt;  

tunneb huvi uurimusliku tegevuse vastu. 

Ilmastikunähtused. 

Ilmavaatlused. 

 
 
3. LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Keel ja kirjandus. Loodusaineid õppides ja loodusteaduslike tekstidega töötades arendatakse 

õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet 

eri allikatest ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele 

ja viitamisele ning intellektuaalse omandi kaitsele.  

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja 

probleemõppe kaudu, arendades loovat ning kriitilist mõtlemist.  

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab 

oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise 

ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Tehnoloogia. Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid 

seaduspärasusi ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste 

tehnoloogiline pädevus.  

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist. 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD  

Loodusainete õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate 

teemadega. Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainete 

eesmärgiseadet, õpitulemusi ning õppesisu kavandades lähtuvalt kooliastmest ning õppeaine 

spetsiifikast. 

4.1. KESKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG 

Loodusainetel on kandev roll läbiva teema elluviimisel. 

4.2. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 



Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja 

hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja 

koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus 

4.3. KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub keskkonnaküsimustega. 

4.4. KULTUURILINE IDENTITEET 

Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud 

loodusteadlased.  

4.5. TEABEKESKKOND 

Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest, hinnatakse ning kasutatakse teavet 

kriitiliselt. 

4.6. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Loodusainetes rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite kasutamise kaudu aineõpetuses. 

4.7. TERVIS JA OHTUS 

Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust 

ning keskkonna ja tervise seoseid.  

4.8. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna säilitamiseks 

vajalikud väärtushinnangud. 

 

 

5. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug, k. Maaste. ,,Loodusõpetus“ Tööraamat 2.klassile 1. 

ja 2.osa. Avita  

 T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug, k. Maaste. ,,Loodusõpetuse iseseisvad tööd 

2.klassile. “ Avita  

 ,,Sinasõbraks loodusega.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMAATIKA AINEKAVA 

2.KLASS 
 

1. ÕPPE-  JA KASVATUSEESMÄRGID: 

 

Matemaatika õpetamisega taotletakse, et õpilane 

1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid rakendada;  

2) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse 

alusel;  

3) loeb, mõistab ja  selgitab eakohaseid matemaatilisi tekste;  

4) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid; 

5) märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või 

geomeetriliste kujundite abil;  

6) kasutab digitaalseid õppematerjale; 

7) mõistab matemaatika olulisust, seost ümbritsevaga. 

 

 

2. ÕPPESISU JA ÕPPETULEMUSED 

 

2.1. Arvutamine 

ÕPPESISU ÕPPETULEMUSED 

Arvud 0–1000, nende tundmine, lugemine, 

kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. 

 

 loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 

0 – 1000; 

 nimetab arvule eelneva või järgneva 

arvu; 

 selgitab arvvõrduse ja võrratuse 

erinevat tähendust; 

võrdleb mitme liitmis- või 

lahutamistehtega arvavaldiste väärtusi; 

Mõisted: üheline, kümneline, sajaline.  

 
 nimetab kahe- ja kolmekohalises arvus 

järke (ühelised, kümnelised, sajalised); 

määrab nende arvu; 

 esitab kahekohalist arvu üheliste ja 

kümneliste summana; 

 esitab kolmekohalist arvu üheliste, 

kümneliste ja sajaliste summana; 

Arvu suurendamine ja vähendamine teatud 

arvu võrra. 
 selgitab ja kasutab õigesti mõisteid 

vähendada teatud arvu võrra, 

suurendada teatud arvu võrra; 

Liitmis- ja lahutamistehte liikmete 

nimetused. 
 nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, 

summa) ja lahutamistehte liikmeid 

(vähendatav, vähendaja, vahe); 

Liitmine ja lahutamine peast 20 piires.  

Peast ühekohalise arvu liitmine 

kahekohalise arvuga 100 piires.  

Peast kahekohalisest arvust ühekohalise 

arvu lahutamine 100 piires.  

Täiskümnete ja -sadade liitmine ja 

lahutamine 1000 piires. 

  liidab ja lahutab peast 20 piires;  

  arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- 

ja lahutamisülesandeid;  

  liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja 

kahekohalise arvuga 100 piires; 

 lahutab peast kahekohalisest arvust 

ühekohalist arvu 100 piires;  



Mitme tehtega liitmis- ja 

lahutamisülesanded.  
 liidab ja lahutab peast täissadadega 

1000 piires; 

 

Korrutamise seos liitmisega.  

Arvude 1 – 10 korrutamine ja jagamine 2, 

3, 4 ja 5-ga.  

Korrutamise ja jagamise vaheline seos. 

 selgitab korrutamist liitmise kaudu; 

 korrutab arve 1 – 10 kahe, kolme, nelja 

ja viiega; 

 selgitab jagamise tähendust, kontrollib 

jagamise õigsust korrutamise kaudu; 

Täht arvu tähisena. 

Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes 

analoogia ja proovimise teel.  

  leiab tähe arvväärtuse võrdustes 

proovimise või analoogia teel;  

  täidab proovimise teel tabeli, milles 

esineb tähtavaldis; 

 

2.2. Mõõtmine ja tekstülesanded 

ÕPPESISU ÕPPETULEMUSED 

Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter, 

sentimeeter. 

 

 

 kirjeldab pikkusühikut kilomeeter 

tuttavate suuruste kaudu, kasutab 

kilomeetri tähist  km; 

 selgitab helkuri kandmise olulisust 

lahendatud praktiliste ülesannete 

põhjal; 

 hindab lihtsamatel juhtudel pikkust 

silma järgi (täismeetrites või 

täissentimeetrites); 

 teisendab meetrid detsimeetriteks, 

detsimeetrid sentimeetriteks; 

Massiühikud kilogramm, gramm.  

 
 kirjeldab massiühikuid kilogramm ja 

gramm tuttavate suuruste kaudu; 

 võrdleb erinevate esemete masse; 

Mahuühik liiter, milliliter ja detsiliiter 

 
 kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand 

liitrit, kolmveerand liitrit tuttavate 

suuruste kaudu; 

Ajaühikud tund, minut, sekund ja nende 

tähised. 

 

Kell (ka osutitega kell) ja kellaeg. 

Kalender. 

 kasutab ajaühikute lühendeid h, min, s; 

 kirjeldab ajaühikuid pool, veerand ja 

kolmveerand tundi oma elus toimuvate 

sündmuste abil; 

 nimetab täistundide arvu ööpäevas ja 

arvutab täistundidega; 

 loeb kellaaegu (kasutades ka sõnu 

veerand, pool, kolmveerand); 

 tunneb kalendrit ja seostab seda oma 

elutegevuste ja sündmustega; 

Temperatuuri mõõtmine, skaala. 

Temperatuuri mõõtühik kraad. 
 kirjeldab termomeetri kasutust, loeb 

külma- ja soojakraade; 

Ühenimeliste nimega suuruste liitmine ja 

lahutamine. 
 arvutab nimega arvudega. 

 

Ühetehtelised tekstülesanded õpitud 

arvutusoskuste piires. 

Lihtsamad kahetehtelised tekstülesanded. 

 lahendab erinevat liiki ühetehtelisi 

tekstülesandeid  õpitud arvutusoskuste 



piires, 

 koostab ühetehtelisi tekstülesandeid 

igapäevaelu teemadel; 

 lahendab õpetaja juhendamisel 

kahetehtelisi tekstülesandeid; 

 hindab ülesande lahendamisel saadud 

tulemuse reaalsust. 

 

2.3. Geomeetrilised kujundid 

ÕPPESISU ÕPPETULEMUSED 

Sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 

kolmnurk; nende tähistamine ning 

joonelementide pikkuste mõõtmine. 

Antud pikkusega lõigu joonestamine.  

 

 mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb 

lõigu pikkust ning ruudu, ristküliku ja 

kolmnurga külgede pikkusi; 

 joonestab antud pikkusega lõigu; 

 võrdleb sirglõikude pikkusi; 

 eristab visuaalselt täisnurka teistest 

nurkadest; 

 eristab nelinurkade hulgas ristkülikuid 

ja ruute; tähistab nende tippe, nimetab 

külgi ja nurki; 

 tähistab kolmnurga tipud, nimetab selle 

küljed ja nurgad; 

Ring ja ringjoon, nende eristamine.  eristab visuaalselt ringi ja ringjoont 

teineteisest; 

 kasutab sirklit ringjoone 

joonestamiseks; 

 näitab sirkliga joonestatud ringjoone 

keskpunkti asukohta; 

 mõõdab ringjoone keskpunkti kauguse 

ringjoonel olevast punktist; 

Kuup, risttahukas, püramiid, silinder, 

koonus, kera.  

Geomeetrilised kujundid meie ümber. 

 kirjeldab kuubi tahke; loendab kuubi 

tippe, servi, tahke; 

 kirjeldab risttahuka tahke, loendab 

risttahuka tippe, servi ja tahke; 

 eristab kolmnurkset ja nelinurkset 

püramiidi põhja järgi; 

 leiab piltidelt ja ümbritsevast kuubi, 

risttahuka, püramiidi, silindri, koonuse, 

kera. 

 

 

2. LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õppega kahel viisil. Õpilastel kujuneb 

teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaam 

matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega baasteadusest, mis toetab teisi 

ainevaldkondi. Teiste ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud ülesannete kasutamine annab 

õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendamise võimalustest.  

Emakeel . Kujundatakse oskust väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 



kirjalikult, luuakse tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse neid tõlgendama ja 

esitama. Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ja matemaatika oskussõnavara 

ning järgima õigekeelsusnõudeid. Tekstülesandeid lahendades arendatakse funktsionaalset 

lugemisoskust, sealhulgas visuaalselt esitatud infost arusaamist. Juhitakse tähelepanu 

arvsõnade õigekirjale, teksti, graafiku, tabeli jm teabe korrektsele vormistusele.  

Loodusained. Tihedat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete 

õpetajatega. Niisuguse koostöö viljakus oleneb ühelt poolt matemaatikaõpetaja teadmistest 

teistes valdkondades õpetatava ainese kohta ning teiselt poolt loodusainete õpetajate 

arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja 

korrektsel viisil kasutada.  

Sotsiaalained. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot mõista ja valida: 

eristada olulist ebaolulisest, leida (tekstist, jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud 

andmed.  

Kunstiained. Kunst ja geomeetria (joonestamine, mõõtmine) on tihedalt seotud. 

Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsil. 

Kujundite oluliste tunnuste liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti lahutamatu osa, 

nagu ka piltidel olevate esemete-nähtuste tunnuste võrdlemine ja liigitamine. Lõimingu 

tulemusel oskavad  õpilased märgata arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha 

erinevate geomeetriliste kujundite ilu oma kodus ja looduses, vajaduse korral leida tuttavate 

kujundite pindala ja ruumala. 

Muusikas väljendatakse intervalle, taktimõõtu ja noodivältust harilike murdudena. 

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides tehakse tööde 

kavandamisel ja valmistamisel praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid 

jne. 

Kehaline kasvatus. Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste võrdlemises 

ja edetabelites esitatava info mõistmises. Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike 

eluviiside, liikumise ja sportimise tähtsust inimese tervisele, samuti meditsiinisaavutuste 

olulisust. Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud 

põhimõistete omandamisele.  

 

 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD 

 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste 

suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust 

kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku 

sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 

ning õpilast suunatakse  kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu 

planeerimisel.  

4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG. TERVIS JA OHUTUS 

Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike 

arutluste kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, 

vastutustundlikeks ning tervist ja turvalisust väärtustavateks inimesteks.   



4.3.KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile 

lahendusi otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. 

4.4. KULTUURILINE IDENTITEET 

Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, 

teadmine oma juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu  murre). 

Emakeele ja kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, 

teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus 

inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

4.4 TEABEKESKKOND 

 Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine 

on nii keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

4.5.TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi 

suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.  

4.6. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes 

ning nende põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks 

isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstide 

analüüsi abil kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.  

 

 

4. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

Malle Saks. Tiina Lõhmus ,,Matemaatika“ I  ja II osa. Avita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EESTI KEELE AINEKAVA 

3.KLASS 

 
1. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID: 

 

Eesti keele  õpetamisega taotletakse, et õpilane 

12) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja kirjas 

sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid;  

13) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga; 

14) oskab sihipäraselt vaadelda ja nähtut kirjeldada ning märkab erinevusi ja sarnasusi; 

15) kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda; 

16) jutustab endast ja lähiümbruses toimunust; 

17) kuulab mõtestatult eakohast teksti;  

18) loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt ja õigesti ning saab sellest aru, mõistab lihtsat 

plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti; 

19) loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust; 

20) kirjutab õpitud keelendite piires õigesti; 

21) jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade või kava abil; 

22) töötab tekstiga õpetaja juhiste alusel. 

 

 

2. ÕPITULEMUSED ja ÕPPESISU 

 

2.1.Suuline keelekasutus  

Õpitulemused 
Õpilane: 

 vastab küsimustele, kasutades sobivalt täislauseid ja lühivastuseid; 

 annab küsimustele toetudes arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, 

filmi ja teatrietenduse sisu;   

 avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta, märkab erinevusi ja sarnasusi ning 

kirjeldab neid; 

 leiab väljendumiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu; 

 oskab suhtlusolukordades küsida, paluda, selgitada, keelduda, vabandust paluda, 

tänada; 

 mõtleb loole alguse ja lõpu; 

 esitab peast luuletuse või lühiteksti. 

 

Õppesisu 

Helide ja häälte ning häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas). Hääliku pikkuse 

eristamine. Täis- ja kaashäälikud. Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Tempo, hääletugevuse 

ja intonatsiooni esiletoomine ettelugemisel, dramatiseeringus jm esituses. 

Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase 

ettelugemise kuulamine. Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine. 

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine. 

Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte 

toetajana). 

Kuuldud jutu (muinasjutt, lühijutt lapse elust jne) ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, 

hinnangud tegelastele ning nende ütlustele. 



Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse harjutamine, hääle tugevuse kohandamine 

vastavalt olukorrale. Selge häälduse jälgimine teksti esitades. 

Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik 

suhtlemisel. Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid. 

Sõnavara arendamine: sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara 

laiendamine, lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine. Eri teemadel vestlemine 

sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. 

Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste esitamine ning neile vastamine. Jutustamine 

kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema põhjal. Aheljutustamine. 

Sündmuse, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli abil. 

Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas 

(mõtestatud) peast esitamine. 

Enese ja teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. Arutlemine paaris ja 

rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste seisukohtade 

otsimine, kaaslaste arvamuse küsimine. 

 

2.2. Lugemine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

10) loeb nii häälega kui ka endamisi ladusalt ja teksti mõistes; 

11) loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;  

12) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel; 

13) vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta; 

14) eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku ja keeldu; 

15) tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna ja kirja; 

16) mõistab tabeleid, diagramme, skeeme ja tingmärke; 

17) on lugenud läbi vähemalt 10 eesti ja väliskirjaniku teost, kõneleb loetud raamatutest; 

18) teab nimetada mõnd lastekirjanikku. 

 

Õppesisu 

Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. 

Trükitähtede tundmaõppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete lugemine. Silpidest 

sõnade moodustamine. Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, 

ladusus, pausid, intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu 

juhitakse jm). Lugemistehniliselt raskete sõnade ning sõnaühendite lugema õppimine. Oma ja 

kaaslase lugemistehnika hindamine õpetaja juhiste alusel. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti 

lugemine tahvlilt ja vihikust. 

Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, 

tööjuhend, raamatu sisukord jne) lugemine. Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid jne), skeemide, kaartide ja tabelite lugemine õppekirjanduses, 

lasteraamatutes ning lasteajakirjanduses. 

Sõna, lause ja teksti sisu mõistmine. Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. 

Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide ja üksiksõnade järgi. 



Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi, 

kaardi koostamine. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine. 

Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. 

Töö tekstiga: õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade 

leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine. 

Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine. 

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid arvestades. 

Loetud raamatust jutustamine ning loetule emotsionaalse hinnangu andmine. Vajaliku 

raamatu leidmine õpetaja abiga ja iseseisvalt. 

Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri. 

Tarbe- ja teabetekst: teade, tööjuhend, eeskiri, retsept, saatekava, sõnastik, sisukord, 

õpikutekst, teatmeteose tekst, ajalehe- ja ajakirja- ning muu meediatekst. 

Teksti ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu, lõpetus). 

Ilukirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, 

kahekõne, näidend, sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna. 

 

Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks valitakse 

eesti ja väliskirjanike loomingust, lähtudes vajadusest õpilaste keelekasutust rikastada ja 

kultuuritraditsioone edasi anda ning arvestades järgmisi teemavaldkondi. 

Väärtused ja kõlblus. Ausus. Erinevus teistest. Minu hobid ja huvid. Minu tervis. Rikkus ja 

vaesus. Käitumine ja selle tagajärg  

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Üksteisest hoolimine ja teiste aitamine. Sõbrad ja 

sõpruse hoidmine. Sallivus 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Kodukoha elu ja pärimused. Kultuuride 

mitmekesisus muinasjuttude ainetel 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Võlumaailm 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Loodus minu ümber. Loomalood 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu kodumaa. Tavad ja pühad  

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Arvuti/teler kui silmaringi avardaja  

 

2.3. Kirjutamine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

12) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;  

13) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti maha, paigutab teksti korrektselt paberile ning 

vormistab vihiku/õpilaspäeviku nõuetekohaselt;  

14) eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset;  

15) eristab lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja suluta kaashäälikuid; 

16) märgib kirjas õigesti häälikuid ja kaashäälikuühendit, käänd- ja pöördsõnade õpitud 

lõppe ning tunnuseid;  

17) kirjutab õigesti asesõnu; 

18) kirjutab õige sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; 

19) kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud 

kohanimed; 

20) piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;  



21) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ning kontrollib kirjutatut näidise põhjal 

(30–40 sõna); 

22) koostab kutse, õnnitluse, teate ning kirjutab eakohase pikkusega ümberjutustusi ja teisi 

loovtöid küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või 

kava abil;  

23) teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab lihtsaid 

loendeid tähestikjärjestuses. 

 

Õppesisu 

Kirja eelharjutused. Joonistähtede kirjutamine. Väikeste ja suurte kirjatähtede õppimine, 

õiged tähekujud ning seosed, ühtlane kirjarida. Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse 

kirjutamine. Töö vormistamine, puhtus, käekirja loetavus ning kuupäeva kirjutamine. Teksti 

ärakiri tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku järgi. Oma kirjavea 

parandamine. Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise 

järgi: kutse, õnnitlus. 

Sõna ja lause ladumine ning kirjutamine. Lausete moodustamine, laiendamine ja sidumine 

tekstiks. Ümberjutustuse kirjutamine. Jutu kirjutamine pildi täiendusena (pildiallkiri, 

tegelaskõne jne). Loovtöö kirjutamine (vabajutt, jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, 

kaardi või kava abil, fantaasialugu). Jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus. Jutule alguse ja 

lõpu kirjutamine. Sündmusest ja loomast kirjutamine. Omakirjutatud teksti üle kaaslasega 

arutamine. 

Häälik, silp, sõna, lause, tekst. Täis- ja kaashäälikud. Tähed ja tähestik, tähestikjärjestus. 

Hääliku pikkuse ning häälikuühendi märkimine kirjas. Tähtede i ja j õigekiri (v.a võõrsõnad 

ning tegijanimi); h-täht sõna alguses; sulghäälik oma- ja võõrsõnade alguses; k, p, t s- ja h-

tähe  kõrval. Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes ning tuntumates 

kohanimedes. Väike algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade ja ilmakaarte nimetuses. 

Silbitamise ja poolitamise alused. Liitsõna. 

Nimi-, omadus- ja tegusõna. Ainsus ja mitmus. Sõnavormide moodustamine küsimuste alusel. 

Mitmuse nimetava ning sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpu 

õigekirjutus. Olevik ja minevik. Pöördelõppude ja da-vormi õigekirjutus. Erandliku 

õigekirjaga ase- ja küsisõnad (ma, sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus). 

Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid. Koma loetelus. Koma et, sest, aga, 

kuid, siis puhul. Sidesõnad, mis ei nõua koma. 

Sõnavara. Lähedase ja vastandtähendusega sõna. 

 

 

3 . LÕIMING TEISTE  ÕPPEAINETEGA 

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja. Keele valdamine kõnes ja kirjas on 

inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. 

Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeainetes.  

Ainevaldkonna õppeainetes omandavad õpilased keele- ja kirjandusteadmisi ning saavad 

lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb 

õpilasest põhikooli lõpuks teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja.  

Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse ning 

kommunikatiivsete oskuste arengut,  kuid ka tema identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist 

ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.   



1.– 4. klassis arendatakse eesti keele õppes kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine, kuulamine, 

lugemine, kirjutamine) ja õigekeelsust. Osaoskusi ja õigekeelsust arendatakse nii teabe- ja 

tarbetekstide kui ka ilukirjandustekstide lugemise,jutustamiseja kirjutamise kaudu. 

Lõimingut toetab elementaarsete õigekirjanõuete järgimine teiste ainevaldkondade tundides. 

Võõrkeeled. Eesti keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist 

eneseväljendus- ning arutlusoskust, oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte 

õppimisel on abiks eesti  keele tundides omandatud keelemõisted. Omandatud võõrsõnad 

toetavad võõrkeelte õppimist.  

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse 

matemaatilise kirjaoskuse omandamist.  

Loodusained. Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head lugemisoskust 

ja tööd tekstiga. Kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja 

kinnistatakse keele- ja kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe- ning ilukirjanduses 

aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning 

teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja 

kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi emotsionaalset mõju lugejale.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste 

valides ja käsitledes peetakse silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; 

suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja 

rahvussuhted.  

Kunstiained. Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. 

Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti 

väljendusvahendite eripära mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu 

muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest 

väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja 

esitus. 

Kehaline kasvatus. Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. 

Plakateid ja esitlusi koostades kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes 

propageeritakse tervislikku eluviisi ning dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi 

mängida mitmesuguseid elulisi olukordi.  

Tehnoloogia. Õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 

rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid tehnoloogiaid 

oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel ning järgida tehnilisi vahendeid kasutades 

ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD 

 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste 

suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust 

kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku 

sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 

ning õpilast suunatakse  kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu 

planeerimisel.  

4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG. TERVIS JA OHUTUS 



Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike 

arutluste kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, 

vastutustundlikeks ning tervist ja turvalisust väärtustavateks inimesteks.   

4.3.KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile 

lahendusi otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. 

4.4. KULTUURILINE IDENTITEET 

Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, 

teadmine oma juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu  murre). 

Emakeele ja kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, 

teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus 

inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

4.4 TEABEKESKKOND 

 Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine 

on nii keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

4.5.TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi 

suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.  

4.6. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes 

ning nende põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks 

isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstide 

analüüsi abil kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.  

 

5. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

* T.  Kiveste,  E.  Künnapas. ,,Ilus emakeel,“ 3. kl eesti keele õpik. 1. ja 2.osa.  Koolibri 

2013 

*  T.  Kiveste,  E.  Künnapas. ,,Ilus emakeel,“ 3.kl eesti keele töövihik 1. ja 2. osa,   

Koolibri 2013 

* T. Kiveste, E. Künnapas. ,,Ilus emakeel,“ 3.kl eesti keele kontrolltööd, Koolibri 2013 

* T. Puik. ,,Õigekirjaõpik“ 1.-3.klass, Koolibri 1997 

* T. Puik. ,,Õigekirjatöövihik“ Koolbri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INIMESEÕPETUSE AINEKAVA 

3.KLASS 

 
1. ÕPPE-  JA KASVATUSEESMÄRGID: 

3. klassi lõpetaja: 

1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja 

väärtused on erinevad; 

2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

3) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse 

allikana; 

4) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning 

väärtustab neid; 

5) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas 

ohuolukorras abi kutsuda;  

6) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid; 

7) teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike;  

8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning 

plaanib oma aega ja igapäevaseid tegevusi; 

9) oskab suhelda ning käituda teisi arvestades ja koostööd tehes, sõnastab oma tundeid 

ning teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise; 

10) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja 

ebaõiglane käitumine. 

 

 

2. ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU 

2.1. Inimene 

Mina 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha; 

2) teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad sugupooled; 

3) nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest; 

4) väärtustab iseennast ja teisi; 

5) mõistab viisaka käitumise vajalikkust. 

Õppesisu  
Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus.  

Viisakas käitumine. 

2.2. Mina ja tervis 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolt kanda; 

2) kirjeldab tervet ja haiget inimest; 

3) teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte; 

4) teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese 

tervisele ohtlikud; 

5) mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus, liikumine 

ja sport; 



6) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt 

haav, kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, 

põletus ja rästikuhammustus);  

7) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

Õppesisu 
Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid. 

Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. Abi saamise 

võimalused. Esmaabi. 

2.3. Mina ja minu pere 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad; 

2) väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres; 

3) selgitab lähemaid sugulussuhteid;  

4) teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle kodus ja tööl; 

5) kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes; 

6) jutustab oma pere traditsioonidest; 

7) kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja koduümbruses, oskab tänaval 

käituda ning valib ohutu tee sihtpunkti; 

8) väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu. 

Õppesisu 
Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja teised sugulased. 

Pereliikmete tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Abivalmidus, 

kohuse- ja vastutustunne. Kodu traditsioonid.  

Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja 

koduümbruses. 

2.4. Mina ja kodumaa 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi; 

2) oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti; 

3) leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha; 

4) tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat; 

5) nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning väärtustab kodumaad; 

6) kirjeldab rahvakombeid;  

7) teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid.  

Õppesisu 

Eesti – minu kodumaa. Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid. Kodukoht: küla, vald, linn, 

maakond. Eesti Vabariigi riiklikud, rahvuslikud ja kodukoha sümbolid. 

Rahvakalendri tähtpäevad. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus. 

2.5. Mina: aeg ja asjad 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) eristab, mis on aja kulg ja seis; 

2) oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist; 

3) väärtustab oma tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks; 

4) selgitab asjade väärtust;  



5) oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta; 

6) väärtustab ausust asjade jagamisel. 

Õppesisu 
Aeg. Aja plaanimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus ja ausus.  

Minu oma, tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas. 

 

2.6. Meie 

Mina 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) teab ja väärtustab igaühe individuaalsust seoses välimuse, huvide ja tugevusega, õigust 

olla erinev; 

2) selgitab endasse positiivse suhtumise tähtsust;  

3) nimetab enda õigusi ja kohustusi; 

4) teab, et inimeste õigustega kaasnevad kohustused. 

Õppesisu 
Mina. Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Mina ja endasse suhtumine. 

Lapse õigused ja kohustused. 

2.7. Mina ja tervis 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab tervet ja haiget inimest; 

2) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda; 

3) kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: mitmekesine toitumine, uni ja puhkus 

ning liikumine; 

4) teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese 

tervisele ohtlikud; 

5) eristab vaimset ja füüsilist tervist; 

6) kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda või hoiduda tegevusest, mis 

ohustab tervist;  

7) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt 

haav, kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, 

põletus ja rästikuhammustus);  

8) nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral;  

9) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi; 

10) väärtustab tervislikku eluviisi. 

Õppesisu  

Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Vaimne ja füüsiline tervis. 

Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. Ohud tervisele ja 

toimetulek ohuolukorras. Ravimid. Abi saamise võimalused. Esmaabi. 

2.8. Mina ja meie 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) nimetab inimese eluks olulisi vajadusi ja võrdleb enda vajadusi teiste omadega; 

2) kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, ning hindab ennast nende omaduste 

järgi; 

3) väärtustab sõprust ja koostööd; 



4) eristab enda head ja halba käitumist, kirjeldab oma käitumise tagajärgi ning annab 

neile hinnangu; 

5) väärtustab leppimise, vabandust palumise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes;  

6) nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob näiteid olukordadest, kus 

need tekivad, ja leiab erinevaid viise nendega toimetulekuks; 

7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennastkahjustavast tegevusest; 

8) mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja lubatud käitumine, ning teab abi 

saamise võimalusi kiusamise ja vägivalla korral; 

9) kirjeldab oma sõnadega, mida tähendavad vastutustundlikkus ja südametunnistus; 

10) väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist; 

11) kirjeldab oma tegevuse plaanimist nädalas, väärtustades vastutust; 

12) nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja põhjendab nende vajalikkust; 

13) teab liiklusreegleid, mis tagavad tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda 

liikluses turvaliselt; 

14) eristab tööd ja mängu; 

15) selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, kuidas õppimine aitab 

igapäevaelus paremini hakkama saada; 

16) teab tegureid, mis soodustavad või takistavad õppimist.  

Õppesisu 
Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest hoolitsemine ja 

teiste abistamine.  

Ausus ja õiglus. Leppimine. Vabandust palumine ja vabandamine. Oma muredest rääkimine 

ja tunnete väljendamine. Oskus panna end teise inimese olukorda. Keeldumine kahjulikust 

tegevusest.  

Hea ja halb käitumine. Südametunnistus. Käitumisreeglid. Käitumise mõju ja tagajärjed.  

Liiklusreeglid. Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus. 

2.9. Mina: teave ja asjad 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid;  

2) selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid ning mis on 

turvaline käitumine meediakeskkonnas; 

3) teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning et raha teenitakse tööga; 

4) selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, kulutamine ja 

laenamine; 

5) kirjeldab, mis vajadusi tuleb arvestada taskuraha kulutades ja säästes. 

Õppesisu 
Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaami mõju. Turvaline käitumine 

meediakeskkonnas. 

Raha. Raha teenimine, kulutamine ja laenamine. Oma kulutuste plaanimine.  

 

 

3. LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja 

asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste. Õpilasi juhitakse 

kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima 

õigekeelsusnõudeid. Tähtsustatakse teksti kriitilise analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe 

hankimist, selle kriitilist hindamist, tööde vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. 

Sotsiaalainete õppimise kaudu täiendatakse õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest ja 



traditsioonidest. Õpilasi suunatakse märkama oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ning 

neist lugu pidama.  

Matemaatika. Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, 

raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, 

diagrammid); oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, 

lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, 

põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, 

kultuurilist ja personaalset tähendust. 

Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju 

inimühiskonna arengule, keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning jätkusuutliku ja 

vastutustundliku eluviisi väärtustamist.  

Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 

rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt 

ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid 

eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid, 

iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri 

ning loomingulist eneseväljendusoskust. 

Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse sallivat suhtumist kaaslastesse ning 

koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides. 

 

 

 

 

 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI  PLANEERIMINE 

Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja 

hoiakute omandamisele. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, mida on õpilasele vaja 

tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid, erialasid 

ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest 

ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid 

otsuseid. 

4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG 

Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja 

keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

4.3. KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning 

kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi 

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda 

käsitlevate otsuste tegemisse.  

4.4.KULTUURILINE IDENTITEET 



Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste 

mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on 

ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii 

ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, 

professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

4.5. TEABEKESKKOND 

Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat 

infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles toimida olenevalt oma 

eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast. 

4.6. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 

töökeskkonnas. 

4.7. TERVIS JA OHUTUS 

Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda.  

4.8. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

 Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja 

ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää 

ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.  

 

 

 

 

 

4. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 R. Kippak, A.  Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. ,,Mina ja maailm.” 3.kl 

inimeseõpteuse õpik, Koolibri  

* R. Kippak, A.  Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. ,,Mina ja maailm.” 3.kl 

inimeseõpteuse töövihik , Koolibri  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 

3.KLASS 

 
1. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID: 

3. klassi lõpetaja: 

1) tunneb kunstiõppes rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest; 

2) julgeb katsetada oma ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 

3) oskab töötada iseseisvalt ja teha koostööd, väärtustab erinevaid lahendusi; 

4) tunneb huvi lähikonna kultuuriobjektide vastu. 

 

 

2. ÕPITULEMUSED:  

3. klassi lõpetaja: 

1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi; 

2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava 

iseloomulikud jooned; 

3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid; 

4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle 

arutledes; 

5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte; 

6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida 

säästvalt, arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle; 

7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

 

3. ÕPPESISU  

Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, kunstitehnikad ja materjalid 

Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad. 

Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). 

Inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine 

kujutamisel. 

Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, 

trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne) Töövahendite 

otstarbekas ja ohutu käsitsemine. 

Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon. 

Kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus: 

tarbeesemete vormi, materjali ja otstarbe seosed. 

Turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede esitamise kavandid ja mudelid. 

 

4. ÕPPETEGEVUSED 

Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude 

visuaalne jutustamine. 

Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline 

rakendamine. 

Oma tööde esitlemine, selgitamine. Kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine. 

Õppekäigud muuseumidesse, nüüdiskunsti näitustele. 

Kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes osalemine. 

Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja 

kujundustööde teostamine. 



Visuaalse kultuuri näidete kriitiline (reklaamid, filmid, arvutimängud jne) vaatlemine, 

arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine. 

Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi 

arvestav kasutamine. 

 

 

5.  LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Kunstivaldkonna õppeainetes toetutakse teistes õppeainetes omandatud teadmistele, samas 

süvendatakse ja visualiseeritakse neid teadmisi 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeel. Arendatakse suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, 

diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust ja vaadeldakse 

eri ajastute ning kultuuride lugusid muusikas ja kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis. 

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, 

struktuur, sümbolid ja meetodid), samuti matemaatiliste sümbolite, kujundite ning mõistete 

tundmist. 

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja 

värvide omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning eri kultuuride 

kommete ja pärimustega, kunsti ning kultuuri rolli ja muutumist ajaloo eri etappidel. 

Tehnoloogia. Arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid 

kavandada ja praktikas ellu viia (loomisprotsess, tehnoloogiad ja tehnikad). 

Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja 

koordinatsiooni. 

 
6. LÄBIVAD TEEMAD 

Kunstiaineid on võimalik seostada kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid 

peetakse silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseade puhul, õpitulemuste ning õppesisu 

kavandamisel lähtutakse kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast. 

6.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

 Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, mis on oluline alus elukestva õppe 

harjumuste ning hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste 

suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Kunst võimaldab õpilastel 

teadvustada oma võimeid ja huvisid, omandada nii ainealaseid kui ka üldisemaid mõtlemis- 

ning tegutsemisstrateegiaid.  

6.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG. TEABEKESKKOND 

Need teemad hõlmavad mitmekülgseid oskusi, nagu info leidmine kunsti kohta. Tutvutakse 

andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse probleemidega. 

Teadvustatakse ümbritsevat loodus- või tehiskeskkonda  loomingu allikana ja õpitakse 

keskkonda säästma. Väärtustatakse pärandkultuuri ning rahvuskultuuri jätkusuutlikku arengut. 

Osatakse näha võimalusi taaskasutuseks, analüüsitakse tehiskeskkonna objekte ökoloogilisest, 

esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. 

6.3. KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate 

protsesside kohta ning ideesid katsetama ja ellu viima. 



6.4. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

 Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu  erinevaid oskusi ja vahendeid ning 

leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, 

õpi- ning töökeskkonnas toime tuleva inimese kujunemist. 

6.5. TERVIS JA OHUTUS 

Kunstiainetes teadvustatakse kunstidega tegelemise emotsionaalselt tasakaalustavat mõju. 

Kujutavas kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb 

järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

6.6. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS. KULTUURILINE IDENTITEET 

Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku, Eesti ja maailma kultuuripärandiga, 

teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, pärandkultuuri arenemist tänapäevases 

globaliseeruvas maailmas. Kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede 

ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse 

osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja 

etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusika- ja 

kunstiüritustel. 

 

 

7. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 

3.KLASS 

 
1. ÕPPE-  JA KASVATUSEESMÄRGID: 

 

1.1. Väärtused ja hoiakud 
3. klassi lõpetaja: 

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub 

loodusesse säästvalt; 

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja 

maastikulist mitmekesisust; 

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;  

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. 

1.2. Uurimisoskused 
3. klassi lõpetaja: 

1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 

2) sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 

3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid; 

4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 

5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus 

kõnes; 

6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes. 

1.3. Loodusvaatlused 
3. klassi lõpetaja: 

1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse; 

2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;  

3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;  

4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri 

aastaaegadel; 

5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus; 

6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike; 

7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid. 

1.4. Loodusnähtused 
3. klassi lõpetaja: 

1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja 

rühmitab neid; 

2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu; 

3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid; 

4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid 

mõõtmisvahendeid; 

5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga;  

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud 

teadmisi, kasutades elektririistu ohutult; 

7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva 

keha peatamise aeg ja teepikkus. 

 

1.5. Organismide mitmekesisus ja elupaigad 



3. klassi lõpetaja: 

1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning 

toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;  

2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi; 

3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;  

4) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid 

(putukad); 

5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;  

6) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; 

7) teab seente mitmekesisust, nimetab tuntumaid söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning 

oskab vältida mürgiste seentega seotud ohtusid; 

8) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult; 

9) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest 

lihtsamaid toiduahelaid; 

10) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud 

uurimuslikule ülevaatele. 

1.6. Inimene 
3. klassi lõpetaja: 

1) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi; 

2) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke 

eluviise; 

3) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise 

kahjustamist ning hoiab keskkonda; 

4) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust;  

5) võrdleb inimeste elu maal ja linnas. 

1.7. Plaan ja kaart 
3. klassi lõpetaja: 

1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid 

objekte; 

2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;  

3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, 

jõgesid, järvi ja linnu; 

4) määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda; 

5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ÕPPESISU  

2.1. Inimese meeled ja avastamine  
Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta. Asjad ja materjalid. Tahked ained ja vedelikud.  

Mõisted: omadus, meeled, elus, eluta, looduslik, tehislik, tahke, vedel.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses; 

2) elus- ja eluta objektide rühmitamine; 



3) tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine;  

4) õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks.  

2.2.  Aastaajad  
Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja 

seened eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. 

Mõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, veekogu, 

maastik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus; 

2) puu ja sellega seotud elustiku aastaringne jälgimine;  

3) tutvumine aastaajaliste muutustega veebimaterjalide põhjal. 

2.3. Organismid ja elupaigad 
Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: 

toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -loomade erinevus 

maismaaorganismidest. 

Mõisted: puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad, saba, kael, 

tiivad, nokk, suled, karvad, soomused, toitumine, kasvamine, uimed, ujulestad, lõpused, 

metsloom, koduloom, lemmikloom. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) loodusvaatlused: taimede välisehitus; loomade välisehitus; 

2) ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine; 

3) uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest; 

4) õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades. 

2.4.  Mõõtmine ja võrdlemine  
Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine.  

Mõisted: mõõtühik, termomeeter, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) kehade kaalumine; 

2) õpilaste pikkuse mõõtmine ja võrdlemine; 

3) temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades. 

2.5.  Inimene  
Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. Hügieen kui tervist 

hoidev tegevus. Inimese elukeskkond.  

Mõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asulad: linn, alev, küla. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) enesevaatlus, mõõtmine; 

2) tervisliku päevamenüü koostamine; 

3) õppekäik asula kui inimese elukeskkonna uurimiseks. 

2.6.  Ilm  
Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused.  

Mõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) ilma vaatlemine; 

2) õhutemperatuuri mõõtmine; 

3) ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine. 

2.7.  Organismide rühmad ja kooselu  
Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, 

kooslus, toiduahel.  



Mõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu käbi, sõnajalg, sammal, selgroogsed, kalad, 

kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad, selgrootud, ussid, putukad, ämblikud, seeneniidistik, 

kübarseen, eosed, hallitus, pärm, samblik, liik, kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, 

segatoiduline, toiduahel. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) lihtsa kollektsiooni koostamine mõnest organismirühmast; 

2) looma välisehituse ja eluviisi uurimine; 

3) seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine; 

4) õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades. 

2.8.  Liikumine  
Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena (katseliselt). Liiklusohutus. 

Mõisted: liikumine, kiirus, jõud.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) oma keha jõu tunnetamine liikumise alustamiseks ja peatamiseks; 

2) liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine. 

2.9.  Elekter ja magnetism  
Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. 

Magnetnähtused. Kompass. 

Mõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, ohutus, kompass, ilmakaared. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) lihtsa vooluringi koostamine; 

2) ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine; 

3) püsimagnetitega tutvumine.  

2.10.  Minu kodumaa Eesti  
Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. 

Tuntumad kõrgustikud, saared, poolsaared, lahed, järved, jõed ja asulad Eesti kaardil. 

Mõisted: plaan, pealtvaade, kaart, kaardi legend, leppemärk, leppevärv, põhi- ja 

vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) pildi ja plaani kõrvutamine; 

2) plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine; 

3) ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi; 

4) õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks. 

3. LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteaduslike tekstidega 

töötades arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Õpilastes arendatakse 

oskust hankida teavet eri allikatest ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde 

korrektsele vormistamisele ja viitamisele ning intellektuaalse omandi kaitsele.  

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja 

probleemõppe kaudu, arendades loovat ning kriitilist mõtlemist.  

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab 

oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise 

ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 



Tehnoloogia. Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid 

seaduspärasusi ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste 

tehnoloogiline pädevus.  

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist. 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD  

Loodusainete õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate 

teemadega. Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainete 

eesmärgiseadet, õpitulemusi ning õppesisu kavandades lähtuvalt kooliastmest ning õppeaine 

spetsiifikast. 

4.1. KESKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG 

Loodusainetel on kandev roll läbiva teema elluviimisel. 

4.2. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja 

hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja 

koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus 

4.3. KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub keskkonnaküsimustega. 

4.4. KULTUURILINE IDENTITEET 

Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud 

loodusteadlased.  

4.5. TEABEKESKKOND 

Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest, hinnatakse ning kasutatakse teavet 

kriitiliselt. 

4.6. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Loodusainetes rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite kasutamise kaudu aineõpetuses. 

4.7. TERVIS JA OHTUS 

Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust 

ning keskkonna ja tervise seoseid.  

4.8. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna säilitamiseks 

vajalikud väärtushinnangud. 

 

 

 

5. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 K. Sirel. ,,Loodusõpetus III klassile.“ 1. ja 2.osa, Koolbri  

 K. Sirel. ,,Loodusõpetuse töövihik  III klassile.“ 1. ja 2.osa, Koolbri  

 ,,Sinasõbraks loodusega“ 1.-3.klassile 

 



 

 

 

MATEMAATIKA AINEKAVA 

3.KLASS 
 

1. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID: 

3. klassi lõpetaja: 

8) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid rakendada;  

9) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse 

alusel;  

10) loeb, mõistab ja  selgitab eakohaseid matemaatilisi tekste;  

11) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid; 

12) märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või 

geomeetriliste kujundite abil;  

13) kasutab digitaalseid õppematerjale; 

14) mõistab matemaatika olulisust, seost ümbritsevaga. 

 

 

2. ÕPITLEMUSED JA ÕPPESISU: 

 

ÕPITULEMUSED ÕPPESISU 

2.1. ARVUTAMINE 

 

Õpilane: 

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb 

naturaalarve 0 - 10 000; 

2) esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste 

ja tuhandeliste summana; 

3) loeb ja kirjutab järgarve; 

4) liidab ja lahutab peast arve 100 piires, 

kirjalikult 10 000 piires; 

5) valdab korrutustabelit; korrutab ja jagab 

peast ühekohalise arvuga 100 piires; 

6) tunneb nelja aritmeetilise tehte liikmete 

ja tulemuste nimetusi; 

7) leiab võrdustes tähe arvväärtuse 

proovimise või analoogia põhjal; 

8) määrab õige tehete järjekorra avaldises 

(sulud; korrutamine/jagamine; 

liitmine/lahutamine). 

 

 

 

1. Arvud 0 - 10 000, nende esitus üheliste, 

kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste 

summana. Võrdus ja võrratus. Arvude 

võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. 

2. Arvude liitmine, lahutamine, 

korrutamine ja jagamine peast 100 piires. 

Liitmine ja lahutamine kirjalikult 10 000 

piires. Liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja 

jagamistehte komponentide nimetused 

(liidetav, summa; vähendatav, vähendaja, 

vahe; tegur, korrutis; jagatav, jagaja, 

jagatis). Liitmise ja lahutamise ning 

korrutamise ja jagamise vahelised seosed. 

Korrutamise seos liitmisega. 

3. Peast- ja kirjaliku arvutamise eeskirjad. 

Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse 

leidmine võrdustes. Arvutiprogrammide 

kasutamine nõutavate arvutusoskuste 

harjutamiseks. 

 

2.2. MÕÕTMINE JA 

TEKSTÜLESANDED 

Õpilane: 

1) selgitab murdude 
5

1

4

1
,

3

1
,

2

1
ja  

tähendust, leiab nende murdude põhjal osa 

1. Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, 

detsimeeter, meeter, kilomeeter. 

Pikkusühikute seosed. 

2. Massiühikud gramm, kilogramm, tonn. 

Massiühikute seosed. 

3. Ajaühikud sekund, minut, tund, ööpäev, 



arvust ning osa järgi arvu; 

2) kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, 

kirjeldab mõõtühikute suurust temale 

tuttavate suuruste kaudu; 

3) hindab looduses kaugusi ning lahendab 

liiklusohutuse ülesandeid; 

4) tunneb kella ja kalendrit ning seostab 

seda oma elu tegevuste ja sündmustega; 

5) teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid 

(valdavalt ainult naaberühikuid); 

6) arvutab nimega arvudega (lihtsamad 

juhud); 

7) analüüsib ja lahendab iseseisvalt 

erinevat tüüpi ühe- ja kahetehtelisi 

tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga 

ülesande lahendamisel saadud tulemuse 

reaalsust; 

8) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid. 

 

nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikute 

seosed. Kell ja kalender. 

4. Käibivad rahaühikud. Rahaühikute 

seosed. Mahuühik liiter. Temperatuuriühik 

kraad. Termomeeter, selle skaala. Nimega 

arvude liitmine. 

5. Tekstülesannete analüüsimine ja 

lahendamine. Tulemuste reaalsuse 

hindamine. Tekstülesannete koostamine. 

Arvutiprogrammide kasutamine ühikute 

teisendamise harjutamiseks. 

 

2.3. GEOMEETRILISED KUJUNDID 

 

Õpilane: 

1) eristab lihtsamaid geomeetrilisi 

kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, 

kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 

viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, 

püramiid, silinder, koonus) ning nende 

põhilisi elemente; 

2) leiab ümbritsevast ainekavaga määratud 

tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 

3) rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende 

ühiste tunnuste alusel; 

4) mõõdab lõigu pikkuse ja joonestab 

etteantud pikkusega lõigu;  

5) joonestab ristküliku ja ruudu;  

6) joonestab võrdkülgse kolmnurga ning 

ringjoone; 

7) mõõdab õpitud hulknurkade külgede 

pikkused ja arvutab nende ümbermõõdu;  

8) arvutab murdjoone pikkuse.  

 

1. Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. 

Antud pikkusega lõigu joonestamine. 

Murdjoon, selle pikkus. 

2. Kolmnurk, nelinurk; nende tipud, küljed 

ja nurgad. Täisnurk. Ruut ja ristkülik. 

Võrdkülgne kolmnurk ning selle 

joonestamine joonlaua ja sirkliga. 

3. Ring ja ringjoon, keskpunkt ja raadius. 

Etteantud raadiusega ringjoone 

joonestamine. 

4. Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, 

kolm- ja nelinurkne püramiid; nende 

põhilised elemendid (servad, tipud, tahud 

eristamise ja äratundmise tasemel). 

Geomeetrilised kujundid igapäevaelus. 

 

 

 

 

 

3. LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õppega kahel viisil. Õpilastel kujuneb 

teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaam 

matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega baasteadusest, mis toetab teisi 

ainevaldkondi. Teiste ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud ülesannete kasutamine annab 



õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendamise võimalustest.  

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada ennast selgelt ja 

asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, luuakse tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm 

ning õpitakse neid tõlgendama ja esitama. Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid 

keelevahendeid ja matemaatika oskussõnavara ning järgima õigekeelsusnõudeid. 

Tekstülesandeid lahendades arendatakse funktsionaalset lugemisoskust, sealhulgas visuaalselt 

esitatud infost arusaamist. Juhitakse tähelepanu arvsõnade õigekirjale, teksti, graafiku, tabeli 

jm teabe korrektsele vormistusele.  

Loodusained. Tihedat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete 

õpetajatega. Niisuguse koostöö viljakus oleneb ühelt poolt matemaatikaõpetaja teadmistest 

teistes valdkondades õpetatava ainese kohta ning teiselt poolt loodusainete õpetajate 

arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja 

korrektsel viisil kasutada.  

Sotsiaalained. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot mõista ja valida: 

eristada olulist ebaolulisest, leida (tekstist, jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud 

andmed.  

Kunstiained. Kunst ja geomeetria (joonestamine, mõõtmine) on tihedalt seotud. 

Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsil. 

Kujundite oluliste tunnuste liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti lahutamatu osa, 

nagu ka piltidel olevate esemete-nähtuste tunnuste võrdlemine ja liigitamine. Lõimingu 

tulemusel oskavad  õpilased märgata arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha 

erinevate geomeetriliste kujundite ilu oma kodus ja looduses, vajaduse korral leida tuttavate 

kujundite pindala ja ruumala. 

Muusikas väljendatakse intervalle, taktimõõtu ja noodivältust harilike murdudena. 

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides tehakse tööde 

kavandamisel ja valmistamisel praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid 

jne. 

Kehaline kasvatus. Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste võrdlemises 

ja edetabelites esitatava info mõistmises. Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike 

eluviiside, liikumise ja sportimise tähtsust inimese tervisele, samuti meditsiinisaavutuste 

olulisust. Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud 

põhimõistete omandamisele.  

 

 

 

4. LÄBIVAD TEEMAD 

 

4.1. ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRI PLANEERIMINE 

Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste 

suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust 

kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku 

sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 

ning õpilast suunatakse  kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu 

planeerimisel.  



4.2. KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG. TERVIS JA OHUTUS 

Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike 

arutluste kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, 

vastutustundlikeks ning tervist ja turvalisust väärtustavateks inimesteks.   

4.3.KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile 

lahendusi otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. 

4.4. KULTUURILINE IDENTITEET 

Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, 

teadmine oma juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu  murre). 

Emakeele ja kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, 

teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus 

inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

4.4 TEABEKESKKOND 

 Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine 

on nii keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

4.5.TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON 

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi 

suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.  

4.6. VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS 

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes 

ning nende põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks 

isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstide 

analüüsi abil kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.  

 

 

4. KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS 

 

 


